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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәтенең Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан 

хезмәткәрләрен ротацияләү каралган 

вазыйфалары исемлеген раслау 

турында» 2013 ел,  27 декабрь, 1072 нче 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан 

хезмәтенең Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәткәрләрен 

ротацияләү каралган вазыйфалары 

исемлегенә үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

   

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәтенең Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләрен 

ротацияләү каралган вазыйфалары исемлеген раслау турында» 2013 ел,  27 декабрь, 

1072 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләрен ротацияләү каралган 

вазыйфалары исемлегенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 пункт үз көчен югалткан дип танырга; 

2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы: 

2.1. Экология күзәтчелеге дәүләт инспекциясе идарәсе башлыгы. 

2.2. Экология күзәтчелеге дәүләт инспекциясе идарәсенең экология 

күзәтчелеге бүлеге башлыгы. 
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2.3. Экология күзәтчелеге дәүләт инспекциясе идарәсенең геология 

күзәтчелеге бүлеге башлыгы. 

2.4. Үзәк территориаль идарәсе башлыгы – әйләнә-тирә мохитне саклау 

өлкәсендә Татарстан Республикасының баш дәүләт инспекторы урынбасары. 

2.5. Идел-Кама территориаль идарәсе башлыгы - әйләнә-тирә мохитне саклау 

өлкәсендә Татарстан Республикасының баш дәүләт инспекторы урынбасары. 

2.6. Идел аръягы территориаль идарәсе башлыгы - әйләнә-тирә мохитне саклау 

өлкәсендә Татарстан Республикасының баш дәүләт инспекторы урынбасары. 

2.7. Кама аръягы территориаль идарәсе башлыгы - әйләнә-тирә мохитне саклау 

өлкәсендә Татарстан Республикасының баш дәүләт инспекторы урынбасары. 

2.8. Ык яны территориаль идарәсе башлыгы - әйләнә-тирә мохитне саклау 

өлкәсендә Татарстан Республикасының баш дәүләт инспекторы урынбасары. 

2.9. Кама яны территориаль идарәсе башлыгы - әйләнә-тирә мохитне саклау 

өлкәсендә Татарстан Республикасының баш дәүләт инспекторы урынбасары. 

2.10. Төнъяк территориаль идарәсе башлыгы - әйләнә-тирә мохитне саклау 

өлкәсендә Татарстан Республикасының баш дәүләт инспекторы урынбасары. 

2.11. Көньяк-Көнчыгыш территориаль идарәсе башлыгы - әйләнә-тирә 

мохитне саклау өлкәсендә Татарстан Республикасының баш дәүләт инспекторы 

урынбасары. 

2.12. Үзәк территориаль идарәсе башлыгы урынбасары (2 вазыйфа). 

2.13. Кама яны территориаль идарәсе башлыгы урынбасары. 

2.14. Көньяк-Көнчыгыш территориаль идарәсе башлыгы урынбасары.»; 

 5.14 пунктча үз көчен югалткан дип танырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


